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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan berasal dari kata “didik” mendapatkan imbuhan “pe” serta

mendapat akhiran “an” yang memiliki arti proses, cara, atau perbuatan

mendidik. Menurut Undang – undang  RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan susasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.  Jenjang, jenis dan satuan pendidikan yang ditempuh pun juga diatur

dalam undang-undang. Dimana ketiganya saling berkaitan. Satuan

pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang

dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah adalah jalur pendidikan

yang terstruktur dan berjenajang yang terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah

jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur

pendidikan keluarga dan lingkungan

Sebagai contoh untuk pendidikan formal adalah lembaga sekolah yang

terdiri dari SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan
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Tinggi. Untuk pendidikan nonformal bisa berupa kursus ketrampilan,

bimbingan belajar, sistem kejar paket, dll. Sedangkan untuk pendidikan

informal adalah misalnya pemberian les privat dan ketrampilan lain yang

diajarkan secara otodidak, dan lain-lain. Lembaga-lembaga pendidikan

tersebut menjadi sebuah institusi yang menjalankan tanggung jawab dalam

memberikan pengajaran kepada anak. Dalam undang-undang tersebut juga

disebutkan mengenai tujuan pendidikan nasional yakni berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara

yang demokratis dan bertanggung jawab. Terdapat hak yang jelas bahwa

setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh

pendidikan yang bermutu. Secara harfiah, pendidikan ini diselenggarakan

demi sebuah cita-cita yang mulia untuk terwujudnya generasi bangsa yang

bermartabat dan berpengetahuan luas. Namun bukan berarti dalam keadaan

riil yang berlangsung hal tersebut tidak menimbulkan masalah-masalah

sosial.

Sekolah merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang amat

dipercaya sebagai lembaga pendidikan untuk mendapatkan wawasan dan

ilmu pengetahuan, serta penunjang masa depan yang cerah. Sekolah

diandalkan sebagai tempat efektif untuk menaiki jenjang sosial. Melalui

sekolah orang berharap akan memperbaiki kehidupannya baik secara
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ekonomi, budaya, maupun posisi dalam hierarki sosial. Di benak

masyarakat pendidikan sekolah menjadi sebuah mitos bahwa semua orang

mempunyai kesempatan yang sama di dalam pendidikan, seakan sekolah

membuka kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk

dapat mendapatkan pendidikan (Drost: 1998: 68). Padahal senyatanya yang

terjadi bahwa sekolah menjadi alat seleksi sosial, dimana untuk masuk

dalam lembaga pendidikan (sekolah) ada banyak syarat yang harus

dipenuhi. Dan sadar ataupun tidak bahwa iklim yang ada dalam sekolah itu

adalah sesuai dengan iklim atau kebiasaan dari kelas atas. Seperti kritikan

Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa sekolah hanya menjadi lembaga

reproduksi kesenjangan sosial, kelas atas lebih diuntungkan oleh sistem

sekolah dan lebih siap untuk bersaing karena budaya sekolah sesuai dengan

habitus mereka (Haryatmoko: 2008: 12).

Sama halnya dengan hasil penelitian dari seorang mahasiswa

Universitas Sunan kalijaga yang mencoba menjelaskan tentang adanya

kesenjangan sosial yang tercipta di lingkungan Sekolah Dasar

Muhammadiyah karena adanya habitus yang diciptakan secara kompetitif

dan kapitalis, pembedaan biaya pada setiap program sekolah yang

ditawarkan, pada program sekolah yang unggul, terdapat suatu sikap yang

ramah, karena dalam setiap program tersebut belum tentu sama sarana dan

fasilitasnya. Dengan adanya seperti itu hanya orang kelas atas yang bisa

merasakan program unggulan, sementara masyarakat kelas biasa hanya bisa

menikmati program regular atau program biasa. Kemungkinan semua orang

tua dan siswa menginginkan masuk dalam kelas tersebut, tetapi dengan
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pembiayaan yang sangat besar, kelas unggulan itu hanya bisa dinikmati oleh

orang dari kelas mengengah ke atas, sedangkan orang yang dari kelas

mengengah bawah hanya bisa duduk di kelas regular

(Taufiqqurohman:2010). Penelitian yang sejenis mengenai reproduksi

kesenjangan sosial yang dilakukan sekolah adalah sebuah skripsi mahasiswa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang mengambil setting

penelitian di SMA Negeri 21 Surabaya yang menemukan bahwa ternyata

sekolah melakukan dua peran yaitu, peran produksi dan reproduksi kelas

sosial. Proses reproduksi kelas sosial yang terbentuk di SMA Negeri 21

Surabaya sendiri terjadi melalui tahap penginternalisasi habitus, budaya,

selera, dan pola pikir kelas atas yang dilakukan oleh pihak sekolah dan

siswa sendiri. Melalui peraturan dan ketentuan sekolah yang diterapkan

sehari-hari secara tanpa sadar telah membentuk habitus dari siswa tersebut.

Selain itu, interaksi sosial antar teman juga merupakan media sosialisasi

yang paling tepat untuk menghegemoni siswa agar mengikuti habitus,

budaya, selera dan pola pikir kelas atas. sekolah disini berperan sebagai

struktur yang melanggengkan kekerasan dan kekuasan simbolik terhadap

kelas bawah. Selain itu sekolah juga menjadi arena pertempuran untuk

mempertahankan dan memperebutkan modal yang ada (modal budaya,

sosial dan simbolik). Untuk mempertahankan dan memperebutkan distribusi

ketiga modal tersebut dibutuhkan upaya-upaya atau strategi sehingga

mereka dapat memiliki. Melalui penguasaan modal-modal tersebut secara

tidak langsung sekolah memproduksi dan mereproduksi kelas sosial. Bagi

kelas bawah hal tersebut merupaka produksi sosial yang kelas berfungsi
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untuk menaikkan jenjang sosialnya di masyarakat, sedangkan kelas atas hal

tersebut merupakan reproduksi ulang atas kelas dan dominasinya

(kekuasaan). Kelas sosial sendiri menurut Bourdieu dibagi menjadi 3, yaitu

kelas dominan, kelas borjuis kecil dan kelas populer. (Wati, Ade I.A.I :

2013)

Beberapa penelitian tersebut merupakan sebuah bukti bahwa dalam

dunia pendidikan yang pada dasarnya berfungsi untuk memberikan

pengajaran pada generasi penerus bangsa untuk dapat bersosialisasi

nantinya di dalam kehidupan bermasyarakat dengan dibekali ilmu

pengetahuan, atitude yang diajarkan melalui lembaga pendidikan yang

dalam hal ini adalah sekolah justru menimbulkan permasalahan sosial yang

baru, yakni hal tersebut menimbulkan kesenjangan-kesenjangan baru yang

tercipta dengan adanya kelompok – kelompok sosial yang ada dalam

lingkungan sekolah, dimana apa yang terdapat atau dimiliki oleh kelompok

tertentu belum tentu dapat dimiliki oleh kelompok tertentu lainnya.

Kesenjangan yang ingin dihilangkan dengan mitos bahwa pendidikan adalah

merupakan sebuah wujud kesetaraan untuk semua kelas sosial hal ini malah

menjadi kebalikannya. Seragam sekolah menjadi identitas bersama bagi

semua siswa yang ada didalam lingkungan sekolah tertentu dan ini dianggap

sebagai bentuk kesetaraan dalam dunia sekolah dimana semua siswa dari

latar belakang yang bermacam-macam bersatu dalam sebuah seragam

sekolah yang mereka kenakan. Namun apakah hal itu sudah sepenuhnya

menjadi sebuah bentuk persamaan untuk semua kelas sosial ? justru di arena

sekolah itu lah menjadi tempat mereka untuk dapat mengapresiasikan diri
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individu mereka. Seragam bisa saja sama, namun hal lain seperti asesoris

yang digunakan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, tas, sepatu, dan

perlengkapan lainnya akan jelas terlihat, mereka yang dari kaum atas

dengan segala barang brandednya. Lebih dari hal itu banyak kesenjangan

yang sebenarnya terjadi mulai dari selera, hobby, pemanfaatan waktu luang

dan hal-hal lain itu merupakan bentuk kecil kesenjangan yang terjadi di

dunia pendidikan.

Lebih kompleks lagi permasalahan kesenjangan sosial dalam

pendidikan, dunia kampus atau perguruan tinggi juga tak luput menjadi

lembaga yang juga ikut dalam memproduksi kesenjangan sosial. Bahkan

perguruan tinggi merupakan sekolah yang identik dengan kebebasan, tidak

ada lagi seragam yang dikenakan seorang mahasiswa pada saat perkuliahan.

Mereka akan datang ke kampus dengan kepribadiannya masing-masing

sesuai dengan budaya, selera dan pergaulan mereka dalam kehidupan

sosialnya. Dalam dunia kampus akan terlihat sekali bagaimana kompleksnya

kesenjangan sosial yang tidak disadari oleh setiap diri individu sebagai

pelaku kesenjangan. Seperti yang diungkapkan oleh Pierre Bourdieu,

kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan sangat terasa ketika

membandingkan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi bagi peserta

didik dari kelas atas kemungkinannya 80% sedangkan mereka yang berasal

dari petani dan buruh hanya 40% (Bourdieu & Passeron: 1964 dalam

Haryatmoko).

Senada dengan penuturan Bourdieu tentang kesenjangan sosial pada

dunia pendidikan yang direproduksi oleh sekolah. Peneliti tertarik dengan
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sebuah fenemona yang ada di Universitas Airlangga. Sebuah perguruan

tinggi negeri yang merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Jawa Timur

dan merupakan universitas terbaik ke-4 di Indonesia menurut QS World

University tahun 2015 setelah UI, ITB dan UGM. Dengan sejumlah prestasi

yang didapatnya Universitas Airlangga menjadi sebuah perguruan tinggi

yang dipertimbangkan di kalangan masyarakat. Banyak mahasiswa yang

berlomba untuk dapat masuk universitas ini. Setiap tahun ada sekitar 3000

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi yang menjadi keluarga baru di

universitas ini.

Sejak tahun 2010 Universitas Airlangga menjadi salah satu universitas

yang menerima program bantuan biaya pendidikan bidikmisi dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Program ini adalah

beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa baru yang memang

berprestasi secara akademik dan kurang mampu dalam hal ekonomi. Diawal

peluncuran beasiswa ini Universitas Airlangga mendapat kuota 500

mahasiswa untuk calon penerima beasiswa ini. Beasiswa ini diberikan

secara penuh selama 4 tahun berupa uang biaya pendidikan dan uang biaya

hidup. Dari tahun ke tahun kuota untuk mahasiswa bidikmisi terus

meningkat. Sampai tahun 2014 ini ada sekitar 3000 mahasiswa yang

berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Airlangga. Hal ini bukan

jumlah yang sedikit untuk kuota beasiswa yang ada di universitas. Namun

bukan permasalahan jumlah mahasiswa yang banyak yang menjadi inti

dalam fenomena sosial ini.
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Mahasiswa bidikmisi ini mendapatkan beberapa perlakuan yang

cukup berbeda dengan mahasiswa lainnya baik yang sesama beasiswa selain

bidikmisi maupun mahasiswa reguler biasa yang tanpa beasiswa sama

sekali. Contohnya adalah pada waktu daftar ulang setiap semester mereka

tidak perlu repot-repot melalukan daftar ulang dengan membara SOP atau

UKT ke bank, dengan sendirinya uang tersebut sudah terbayarkan ke

universitas dan mereka tinggal melakukan KRS seperti yang dilakukan

mahasiswa pada umumnya. Selain itu adalah kegiatan-kegiatan yang khusus

diberikan untuk mahasiswa bidikmisi, yang baru ini adalah pelatihan

Conversation Class selama 6 semester untuk mahasiswa bidikmisi angkatan

2013 program dari kemahasiswaan Universitas Airlangga yang bekerja

sama dengan Pinlabs Pusat Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Airlangga. fenomena lain yang menarik adalah adanya monitoring IP yang

dilakukan pihak universitas kepada mahasiswa bidikmisi setiap

semesternya. Dan yang lebih menarik lagi adalah adanya paguyuban atau

komunitas atau organisasi yang khusus untuk mahasiswa bidikmisi.

AUBMO (organisasi bidikmisi Universitas Airlangga) sudah tidak asing

lagi dikalangan masyarakat Universitas Airlangga tentang keberadaan

organisasi yang menaungi mahasiswa bidikmisi. Menjadi begitu kentara

karena di Universitas Airlangga sendiri memiliki bermacam-macam jenis

beasiswa namun tidak ada yang semencolok mahasiswa bidikmisi. Memiliki

sebuah struktur organisasi yang jelas dan posisi yang jelas di kampus

menjadi sebuah sorotan yang begitu tajam baik kepada mahasiswa bidikmisi

maupun pihak kampus.
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Dengan serentetan fenomena bentuk perbedaan yang terjadi antara

mahasiswa bidikmisi dengan non bidikmisi yang sampai memunculkan

sebuah organisasi mahasiswa bidikmisi menjai menarik untuk diteliti

berkaitan dengan fenomena sosial tentang kesenjangan sosial yan terjadi di

dunia pendidikan dan sekolah menjadi alat reproduksi kesenjangan tersebut.

Dengan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai

bagaimana proses reproduksi kesenjangan mahasiswa bidikmisi di

Universitas Airlangga. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan

karena masalah kesenjangan sosial sudah menjadi sebuah permasalahan

sosial yang teramat kompleks namun belum menemukan titik tengah untuk

mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Dengan fenomena kecil yang ada

di lingkungan sehari-hari dan bisa memahami bagaimana kesenjangan

terjadi, diharapkan untuk nantinya menjadi perhatian serius dan ada upaya

serius untuk dapat mengurangi kesenjangan yang ada.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas mengenai

reproduksi kesenjangan sosial yang terjadi dalam dunia pendidikan, yang

mana lembaga sekolah yang menjadi wadah diharapkan memberikan

“kesempatan sama” untuk semua lapisan mendapatkan ilmu atau pendidikan

namun tanpa disadari dalam proses pendidikan tersebut justru membuat

sebuah kesenjangan yang amat kentara dengan melanggengkan kesenjangan

yang sudah ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Begitu juga dengan

fenomena yang terjadi di Universitas Airlangga dengan munculnya sebuah

kelompok sosial baru yakni mahasiswa bidikmisi yang membuat sebuah
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organisasi khusus mahasiswa bidikmisi dengan segala atribut dan fasilitas

yang mereka dapatkan sebagai mahasiswa bidikmisi akhirnya membuat

sebuah kesenjangan yang memang sudah ada yakni antara mahasiswa

bidikmisi dan bukan mahasiswa bidikmisi semakin nampak terlihat. Jadi

dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses reproduksi kesenjangan sosial yang dialami

mahasiswa, terutama mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di

Universitas Airlangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dalam masyarakat, tentunya

memiliki maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kajian tersebut. Seperti

halnya penelitian yang kali ini dilakukan selain untuk pemenuhan tugas

akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Secara garis besar, penelitian ini

memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mampu mendeskripsikan gambaran tentang reproduksi sosial yang

terjadi dalam dunia pendidikan.

2. Mampu memahami dan menjelaskan proses reproduksi sosial yang

terjadi dalam dunia pendidikan

3. Secara akademis, kajian ini diharapkan memberikan sumbangan

pemikiran bagi kalangan akademisi (dalam hal ini sosiologi) bagi

perkembangan dunia pendidikan.
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1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki suatu tujuan, sebuah penelitian juga diharapkan dapat

memberikan manfaat kepada seluruh kalangan masyarakat untuk memahami

sebuah realita yang ada di sekitarnya. Penelitian ini memberikan manfaat

sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Melatih kepekaan dan kesadaran sosial atas fenomena yang

terjadi di masyarakat secara umum dan tentunya di lingkungan

sekitarnya secara khusus. Dalam hal ini mengenai reproduksi

kelas sosial yang terjadi dalam dunia pendidikan.

2. Dari aspek teoritiknya, studi ini dilakukan untuk mengkaji,

mengembangkan dan melakukan refleksi terhadap keberlakuan

teori reproduksi kelas sosial yang dikemukakan oleh Pierre

Bourdieu dalam permasalahan yang terjadi dalam dunia

pendidikan.

3. Secara sosiologis, studi ini penting untuk mengetahui proses

produksi maupun reproduksi kelas sosial sebagai manya yang

telah dijelaskan oleh Pierre Bourdieu, yang kemudian digunakan

untuk menganalisa permasalahan dalam kajian ini yang

berhubungan tentang bagaimana kampus sebagai sekolah maupun

elemen yang ada di dalamnya ikut mereproduksi kelas sosial di

dunia pendidikan.
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4. Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat

digunakan untuk kalangan civitas akademika sebagai referensi

dalam memahami bidang kajian sosiologi pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mengetahui, mendeskripsikan serta dapat menjelaskan

mengenai proses reproduksi yang ada di sekeliling kehidupan sehari-

hari adalah sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang

permasalahan sosial yang dekat dengan diri kita yang ternyata sangat

krusial, kesenjangan sosial adalah merupakan sebuah masalah sosial

yang sangat komplek yang sampai saat ini belum bisa diminimalisir

keberadaannya sehingga diharapkan dapat menumbuhkan semangat

untuk dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang baru.

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,

dimana teori difungsikan sebagai pisau analisis atau sebagai alat untuk

menjelaskan, melihat, memahami dan menafsirkan suatu fenemona atau

realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu teori juga dijadikan

sebagai sebuah bekal dan upaya sistematis yang berguna untuk memahami,

memaknai dan bahkan menjelaskan suatu realitas yang tersembunyi atau

dibalik fakta yang dilihat dengan kasap mata pada masyarakat. Pemahaman

atas suatu fenomena yang terjadi merupakan bekal utama yang digunakan

peneliti untuk mempermudah dalam mencari seluk beluk fenomena dan

menggali segala informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang

diteliti.
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Sosiologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji

tentang masyarakat dan perilaku sosial anggota  didalamnya, masyarakat

dalam konteks ini adalah masyarakat baik secara umum maupun masyarakat

yang dalam suatu kelompok atau lembaga tertentu. Misalnya : Masyarakat

desa, masyarakat kota, kelompok PKK, lembaga pemerintahan, maupun

lembaga pendidikan. Dalam penerapan ilmu sosiologi untuk mengkaji

masyarakat yang tidak lepas dengan sistem sosial dan struktur sosial,

lembaga pendidikan merupakan sub sistem dari sistem sosial yang ada

dalam masyarakat namun secara tidak langsung pendidikan itu sendiri juga

memiliki sub sistem – sub sistem yang saling berinterdependensi. Oleh

karena itu pendidikan juga menjadi salah satu kajian dalam sosiologi,

sehingga munculah sosiologi pendidikan. Dalam disiplin ilmu ini,

pendidikan menjadi objek kajian sosiologi yakni mengkaji perilaku sosial

sub sistem – sub sistem yang ada di dalamnya, hubungan dari interaksi yang

terjadi antara manusia, norma dan institusi yang ada dalam sistem

pendidikan tersebut.

Pendidikan menjadi sebuah kajian yang cukup menarik dalam

sosiologi dengan beberapa perspektif yang digunakan, mengingat dalam

sosiologi sendiri terdapat banyak perspektif atau cara pandang dalam

memahami sebuah realitas yang ada dalam masyarakat. Beberapa tokoh

utama yang menjadi dasar kajian sosiologi pendidikan adalah Emile

Durkheim, Karl Marx, George Herbert Mead, Max Weber, Alfred Schutz,

dan Talcot Parson (Robinson: 1986: 3-33). Kajian dalam sosiologi

pendidikan mengalami perkembangan yang diteruskan oleh para tokoh-
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tokoh baru seperti Louis Althusser, Pierre Bourdieu dan Antonio Gramsci

(Robinson: 1986: 44-54). Salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam

sosiologi pendidikan “arah baru” adalah Pierre Bourdieu. Dengan

berdasarkan pada teoritis sebelumnya yang telah dijelaskan yang juga

melatarbelakangi pemikiran Bourdieu, kemudian ia mengembangkan sebuah

teori reproduksi sosial dengan mengacu pada perspektif Marx menyebutkan

tiga hal yang menjadi pokok persoalan dalam hubungan sosial yakni:

Deterministik bahwa seseorang tidak punya pilihan karena masa depan

mereka ditentukan oleh struktur ekonomi dan posisi mereka di dalamnya;

Struktural bahwaapapun yang dilakukan seseorang dalam struktur ekonomi

akan berakhir pada reproduksi itu sendiri; danMaterialis bahwa muara dari

hubungan sosial terpusat pada bahan serta kondisi ekonomi, struktur

ekonomi dan pekerjaan. (Wati, Ade I.A.I : 2013)

Terdapat dua konsep utama dan krusial dalam karya Pierre Bourdieu

yang berkaitan dengan teori reproduksi sosial yakni konsep agen dan

struktur. Teori Pierre Bourdieu ini digerakkan oleh keinginan Bourdieu

unutk mengatasi apa yang disebut dengan oposisi palsu antara objektivisme

dengan subjektivisme, atau hal yang disebut sebagai, “oposisi absurd antara

individu dengan masyarakat” (Ritzer & Goodman: 2010: 577). Konsep agen

dan struktur yang dikembangkan oleh Bourdieu digunakan untuk

menjembatani dan menjelaskan dikotomi antara objektivisme dan

subjektivisme. Kita tahu yang dimaksud dengan dengan objektivisme adalah

merupakan pandangan yang mengatakan bahwa tindakan dan sikap individu

ditentukan oleh struktur sosial yang bersifat objektif (struktur). Sedangkan
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subjektivisme adalah merupakan perspektif yang menilai bahwa realitas

sosial dihasilkan oleh pemikiran, keputusan dan tindakan individu (agen).

Dimensi dualitas pelaku (agen) dan struktur memang masih sangat

kuat sekali, unutk mengatasi dilema antara subjektivis dan objektivis

tersebut, Bourdieu mengembangkan cara berfikir yang berbeda. Menurutnya

dualitas subjetivisme dan objektivisme adalah sebuah proses yang dialektis,

karena hubungan agen dan struktur ini berhubungan satu sama lain atau

terlibat hubungan timbal balik sehingga menjadi sebuah hubungan yang

dialektis. Pemahaman tersebut lantas didefinisikan oleh ritzer sebagai

berikut : “Analisis atas struktural objektif yang berada pada arena berbeda,

tidak dapat dipisahkan dari analisis genesis, dalam individu biologis, dari

struktur mental yang pada batas-batas tertentu merupakan produk dari

perpaduan struktur sosial; yang  juga tidak dapat dipisahkan dari

analisis struktur sosial ini: ruang sosial, dan kelompok yang menguasainya,

adalah produk dari perjuangan historis (yang di dalamnya agen

berpartisipasi menurut posisi mereka dalam ruang sosial dan menurut

struktur mental yang mereka gunakan untuk memahami ruang ini)” (Ritzer

& Goodman: 2010: 579).

Oleh karena itu pendekatan Pierre Bourdieu adalah strukturalisme

genetik yakni analisis struktur-struktur objektif yang tidak dapat dipisahkan

dari analisis asal-usul struktur mental dalam individu-individu biologis yang

sebagian merupakan produk penyatuan struktur-struktur sosial dan analisis

asal-usul struktur sosial itu sendiri. Struktur objektif sebagai sesuatu yang
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terlepas dari kesadaran dan kehendak agen, yang mampu mengarahkan dan

menghambat praktik atau representasi mereka.

Inti dari pemikiran Bourdieu mengenai agen dan struktur terletak pada

konsep mengenai Habitus dan Arena, dan hubungan dialektis diantara

keduanya. Menurut Bourdieu, habitus berada dalam pikiran aktor yang

masih dalam alam kesadarannya, dan arena berada di luar pikiran aktor yang

mengkontruksikan pikiran aktor. Selain konsep habitus dan arena yang

menjadi inti pokok pemikiran bourdieu, ia juga menjelaskan mengenai

modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik yang mendukung antara

habitus dan arena. Berikut penjelasannya :

a. Habitus

Dengan salah satu konsepnya mengenai “habitus” Bourdieu

menggunakan istilah ini dalam arti yang lebih luas, yakni bahwa tiap

kelas dan kelompok dalam kelas-kelas sosial akan mengembangkan

habitus atau pola induk mereka yang khas. Dengan arti lain, mereka

yang berada dalam kelompok kelas-kelas sosial masing-masing akan

mengembangkan sebuah pemahaman tertentu dan dalam pemahaman

tersebut anak-anak akan disosialisakan dan melalui pemahaman

tersebut pula lah mereka akan memahami dunia mereka (Robinson:

1986: 51).

Menurut Bourdieu, habitus merupakan sistem-sistem disposisi

(skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan

bertahan lama) yang berupa gaya hidup (lifesyle), nilai-nilai (values),

watak (disponsitions), dan harapan (espectation) kelompok sosial
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tertentu (Martono: 2012: 36). Habitus adalah struktur mental atau

kognitif yang menjadikan individu berhubungan dengan dunia

sosialnya. Individu dibekali dengan serangkaian skema yang telah

diinternalisasikan pada diri mereka yang kemudian gunakan untuk

mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia

sosialnya. Melalui skema ini, orang menghasilkan praktik mereka,

mempersepsi dan mengevaluasinya. Secara dialektis, habitus adalah

“produk dari internalisasi struktur” dunia sosial. Habitus diperoleh

sebagai akibat dari ditempatinya posisi di  dunia sosial dalam

waktu yang panjang (Ritzer & Goodman: 2010: 581). Sehingga hal

ini meberikan konsekuensi bahwa habitus tiap orang berbeda-

beda sesuai dengan kontruksinya terhadap dunia sosialnya dan

bagaimana dunia sosialnya menginternalisasikan habitus yang

ada didalamnya.

b. Arena/Ranah (field)

Ranah adalah Jaringan antarposisi objektif. Keberadaan relasi-

relasi in terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Posisi

berbagai agen (individu ataupun kolektif) dalam ranah berkaitan

dengan jumlah modal yang dimiliki utamanya modal ekonomi dan

modal budaya (Damsar: 2011: 198).

Konsep habitus tidak dapat dipisahkan dari ranah

perjuangan (champ). Dua konsep ini sangat dasariah karena saling

mengandaikan hubungan dua arah. Bourdieu lebih memandang

“arena” sebagai relasional ketimbang secara struktural. Arena adalah
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jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya, yang menduduki

posisi bisa jadi merupakan aktor atau institusi, dan mereka

dihambat oleh struktur ranah. Bourdieu melihat arena, menurut

definisinya sebagai arena pertempuran: “arena juga merupakan

arena perjuangan” (Ritzer dan Goodman: 2010: 582-583). Maka

arena adalah sebuah dunia sosial atau suatu sistem posisi sosial yang

didalamnya dikuasai oleh invidu ataupun institusi dan terdapat

sumber dan modal yang dipertaruhkan untuk tujuan tertentu

(Jenkins:2004: 125).

c. Modal

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai

Habitus dan Ranah serta hubungan antara dua konsep tersebut.

Terdapat hubungan dialektis diantaran keduanya, habitus mendasari

terbentuknya ranah namun disisi lain habitus tersebut juga terbentuk

karena adanya ranah tertentu. Dalam suatu arena yang merupakan

medan untuk perjuangan memperebutkan sumber dan modal yang ada.

Menurut bourdieu ada 4 jenis modal, yakni Modal ekonomi, Modal

sosial (berbagai jenis relasi bernilai dengan pihak lain yang

bermakna), modal budaya (pengetahuan sah satu sama lain) dan modal

simbolis (prestis dan gengsi sosial) (Jenkins:2004: 125).

Posisi seorang agen (individu maupun kolektif) dalam suatu

ranah atau area ditentukan oleh jumlah modal yang terakumulasi pada

agen tersebut terutama modal ekonomi dan modal budaya. Modal

ekonomi berupa harta kekayaan material, dan modal budaya adalah
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berupa modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk

pembedaan terutama berasal dari pendidikan. Modal budaya berasal

dari pendidikan berkaitan erat dengan intelektual agen. Dengan

adanya pembedaan kapital tersebut, seseorang dapat dikategorikan

pada empat jenis kelompok sosial, yaitu : 1) tinggi baik modal kapital

maupun budaya, 2) tinggi modal ekonomi namun rendah modal

budaya, 3) rendah modal ekonomi namun tinggi modal budaya, 4)

rendah modal ekonomi maupun modal budaya (Damsar: 2011:199)..

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses reproduksi

kesenjangan sosial mahasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga.

Bentuk-bentuk kesenjangan sosial yang terjadi di kalangan

mahasiswa Universitas Airlangga dan bentuk pemertahanan modal

dari kaum dominan adalah sub pembahasan dalam kajian ini.

Paradigma merupakan suatu konsep yang paling umum dan

terdalam untuk melihat dan memahami realitas yang terjadi di

lingkungan masyarakat (Suyanto & Sutinah: 2010: 9). Memahami

perilaku manusia dari sudut pandang yang diteliti dengan melakukan

empati pada orang-orang yang diteliti dalam upaya memahami

bagaimana mereka melihat berbagai hal dalam kehidupannya

(Suyanto & Sutinah: 2010: 169).

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, dimana

dalam paradigma ini memiliki perhatian pada bagaimana seorang
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aktor (individu atau kelompok) mendefinisikan ataupun memahami

situasi sosial mereka dan bagaimana efek dari pemahaman tersebut

pada tindakan atau interaksi sosial setelahnya. (Ritzer: 2012: 1152-

1153).

Dengan paradigma tersebut penelitian ini mencoba

menjelaskan dengan sudut pandang dari aktor dalam hal ini

mahasiswa bidikmisi dalam memahami situasi sosialnya di

perguruan tinggi dan bagaimana tindakan yang dilakukan setelahnya.

Dengan situasai di perguruan tinggi yang sudah tercipta dan tersusun

sedemikian rupa, bagaimana mahasiswa bidikmisi memahami hal

tersebut sehingga berpengaruh pada tindakan atau perilakunya yang

baik sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan kesenjangan sosial.

Pemilihan paradigma ini sesuai dengan permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini yang berkaitan dengan proses

reproduksi kesenjangan sosial yang dialami mahasiswa, terutama

mahasiswa bidikmisi Universitas Airlangga.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitianyang digunakan peneliti dalam penelitian

ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang fokus dalam

mengungkap realitas yang ada secara lebih mendalam dimana

peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian. Peneliti memilih

menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti merupakan

instrumen penting dalam mengumpulkan data dari informan baik

dari observasi maupun dari indepth interview. Hal ini karena peneliti
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menganggap dirinya dapat mendekati sudut pandang pelaku melalui

observasi dan indepth interview (Denzin & Lincon: 2009). Oleh

karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka

peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan tujuan

memberikan deskripsi atau gambaran tentang fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan dan dideskripsikan mengenai

proses reproduksi kesenjangan sosial mahasiswa bidikmisi di

Universitas Airlangga.

1.6.3 Batasan Konseptual

Dalam batasan konseptual ini adalah sebuah pengertian dari

konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana

adanya batasan konseptual ini dapat membantu peneliti dalam

membatasi ruang lingkup yang menjadi pokok pembahasan dalam

penelitian ini. Koseptualisasi yang dijelaskan berikut dapat

membantu peneliti dalam menggali data-data yang nantinya akan

digunakan dalam analisis dan sekaligus membatasi dalam proses

analisis sehingga tidak lepas dari pokok kajian penelitian ini.

Batasan-batasan konseptual dari penelitian ini antara lain :

1. Reproduksi Kesenjangan Sosial

Reproduksi sendiri berasal dari bahasa Inggris re yang berarti

kembali dan production yang berarti produksi atau yang

dihasilkan. (Wojowasito & Tito Wasito : 1980) Sedangkan

dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia kata reproduksi diartikan

hasil pembuatan ulang. (Marsam, Leonardo D : 1983) Istilah
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reproduksi digunakan dalam beberapa  hal dalam sosiologi.

Dalam setiap penggunaan, istilah reproduksi mengandung arti

penggantian orang atau struktur dengan satu format baru yang

mirip dengan yang asli, sehingga sistem sosial dapat berlangsung

terus. Definisi dasar dari reproduksi adalah memproduksi lagi

atau membuat salinan.

Kesenjangan dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki

arti (1) perihal (yang bersifat, berciri) senjang;

ketidakseimbangan; ketidaksimetrisan; (2) jurang pemisah –

antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Sedangkan sosial

menurut kamus besar bahasa indonesia adalah yang berkenaan

dengan masyarakat. Jika membahas mengenai masyarakat maka

akan terdapat sebuah pembahasan yang teramat komplek. Dalam

sebuah kehidupan bermasyarkat selalu ada sistem dan struktur

yang ada didalamnya. Sistem dan struktur berkaitan dengan

tatanan masyarakat atau tatanan sosial. Dari pengertian diatas

dapat disimpulkan mengenai kesenjangan sosial, yakni sebuah

kondisi ketidakseimbangan yang tecipta oleh sistem dan struktur

yang ada di masyarakat.

Dalam sebuah struktur masyarakat pasti dikenal dengan

adanya kelas sosial atau kelompok masyarakat. Yang mana hal

tersebut terbentuk bukan secara otomatis tanpa adanya segala

sesuatu yang menyebabkan atau mendasarinya. Berikut adalah

kriteria terbentuknya kelas sosial : 1) besar jumlah anggota-

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REPRODUKSI KESENJANGAN SOSIAL.... ESTY OKTA SURYANINGHAR



23

anggotanya; 2) kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak

dan kewajiban-kewajiban warganya; 3) kelanggengan; 4) tanda

atau lambang yang merupakan ciri khas; 5) batas-batas yang tegas

(bagi kelompok itu terhadap kelompok lain); 6) antagonis tertentu

(Soekanto: 2000: 261-262).

Dengan adanya kelas sosial dengan kriteria tertentu maka tidak

semua orang bisa menjadi sebuah kelas sosial yang sama. Ada

unsur kebudayaaan yang sama atau latar belakang yang sama

yang menjadikan individu-individu tersebut menjadi sebuah kelas

sosial tertentu dengan ciri khas tertentu pula. Dengan adanya

pembedaan antara kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang

lain maka akan terjadi kesenjangan sosial diantara mereka disaat

pembedaan-pembedaan tersebut mengalami pembedaan yang

teramat tajam. Pembedaan ini bisa berupa modal maupun akses

yang didapatkan dari masing-masing kelas sosial tersebut.

2. Mahasiswa bidikmisi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan

mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi,

sedangkan Bidikmisi menurut buku pedoman penyelenggaraan

bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah program bantuan

biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara

ekonomi dan memiliki potensi akademik baik, untuk menempuh

pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan

sampai lulus secara tepat waktu.
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Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

mahasiswa bidikmisi adalah mahasiswa yang mendapatkan

program bantuan biaya pendidikan untuk menempuh pendidikan

di perguruan tinggi pada program studi tertentu sampai dengan

lulus secara tepat waktu dengan kriteria memiliki potensi

akademik yang baik dan berasal dari keluarga yang tidak mampu

secara ekonomi.

1.6.4 Setting Sosial Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah

Universitas Airlangga, dimana untuk setting sosialnya secara

spesifik adalah seluruh elemen yang ada di universitas Airlangga

yang berinteraksi langsung dengan beasiswa bidikmisi ini, terutama

mahasiswa bidikmisi, kaum birokrasi di kampus (pegawai Direktorat

Kemahasiswaan)  dan juga para mahasiswa yang menjadi pengurus

organisasi yang menaungi beasiswa bidikmisi. Alasan menggunakan

setting sosial di mahasiswa bidikmisi Universitas Airlangga karena

dalam penelitian ini menekankan pada kajian tentang kesenjangan,

dimana beasiswa bidikmisi Universitas Airlangga memiliki massa

yang banyak, penerima beasiswa bidikmisi ini mendapatkan

perhatian dan fasilitas yang lebih seperti halnya biaya pendidikan

yang sudah ditanggung penuh, ditambah dengan uang biaya hidup

setiap bulannya dan juga kegiatan pengembangan soft skills yang

sudah dibiayai semua oleh DIKTI. Dan yang paling menarik adalah

bidikmisi di Universitas Airlangga ini memiliki sebuah paguyuban
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atau kelompok sosial yang terstruktur yang menaungi mahasiswa

bidikmisi Universitas Airlangga.

1.6.5 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang

digunakan adalah Purposive. Metode ini adalah penentuan informan

secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu yang

ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan kebutuhan data dalam

penelitian ini. Dalam penelitian ini mengambil informan dari

mahasiswa Bidikmisi yang menjadi pengurus AUBMO, dan

mahasiswa non bidikmisi baik dari mahasiswa yang mendapatkan

beasiswa maupun yang tidak mendapatkan beasiswa. Selain itu yang

menjadi informan dalam penelitian ini adalah dari pihak universitas

sebagai pengelolan beasiswa ini. Yang menjadi informan atau

pemberi informasi dalam penelitian ini adalah 5 mahasiswa

bidikmisi yang sekaligus menjadi pengurus AUBMO yang terdiri

dari mahasiswa angkatan 2010, 2011, 2012 dan 2013. Serta

menggunakan informan pendukung dari mahasiswa non bidikmisi

dari angkatan 2012. Untuk melengkapi data berkenaan dengan

reproduksi kesenjangan mahasiswa bidikmisi ini juga mencari

informasi atau data dari pihak kemahasiswaan universitas yakni

2orang pegawai kemahasiswaan yang berkenaan langsung mengurus

pelaksanaan bidikmisi di Universitas Airlangga. Sehingga dalam

penelitian ini jumlah seluruh informan adalah 8 orang.
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1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan bagian yang sangat

penting dalam suatu penulisan kajian sebuah penelitian. Menurut

Lofland dan Lofland menjelaskan bahwa sumber data yang utama

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan (Maleong:2006: 157). Dalam rangka untuk

memperoleh data dan informasi yang valid dengan penelitian ini

serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai sebuah

karya yang ilmiah, berikut teknik pengumpulan data yang digunakan

selama melakukan penelitian ini :

a. Wawancara Mendalam

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang lebih

dalam dan fokus, maka digunakan metode wawancara mendalam.

Wawancara mendalam sangat relevan dan sangat menunjang

untuk digunakan dalam penelitian ini, karena dengan metode ini

peneliti bisa berhubungan secara langsung dengan informan.

Selain itu peneliti bisa melihat keadaan informan, baik dari

perilakunya, ekspresi saat diwawancara, lingkungan sekitar

informan, dan siapa saja yang bersama informan

b. Studi Pustaka atau Literatur

Studi pustaka ini merupakan data-data sekunder yang dapat

berupa penelitian sebelumnya yang sejenis dan buku-buku

panduan yang berkenaan dengan topik, materi perkuliahan yang

substansi ilmunya selaras serta data-data sekunder dari pihak
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terkait yang mendukung dalam pencapaian data dalam penelitian

ini seperti data tentang jumlah mahasiswa bidikmisi dan

kebijakan mengenai pengelolaan bidikmisi dari pihak

kemahasiswaan universitas. Selain itu, data-data lain yang

didapatkan dari sumber internet tertentu yang berkaitan dengan

topik penelitian dan fokus permasalahan juga digunakan untuk

mendukung dan memperkaya variasi penulisan kajian ini dan

jurnal maupun penelitian terdahulu yang berkenaan dengan topik,

1.6.7 Teknik Analisis Data

Pada tahap pengolahan data dalam penelitian kualitatif

dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan mengkategorikan

data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus

penelitiannya.(Suyanto&Sutinah, 2010: 173).

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang

disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari

tiga hal utama, yaitu: (1) Pengumpulan Data; (2) reduksi data; (3)

penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga

kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

sejajar untuk membangun wawsan umum yang disebut analisis.

Berikut proses analisa data interaktif:  (Idrus: 2009: 148-152)

1. Tahap pengumpulan data
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Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang

pertama adalah proses pengumpulan data. Harap diingat bahwa

kebanyakan data kualitatif adalah data berupa kata-kata,

fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh

peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan

beberpa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan

dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera handphone.

2. Tahap reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis

di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus

sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data

merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan

peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-

pola mana yang meringks sejumlah bagian yang tersebut, cerita-

cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis.

Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian

data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga

memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang

kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

3. Display data
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Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung

adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman

(1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan

lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang

harus dilakukan.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan

penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data

yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh

pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa

cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah melakukan

pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan,

dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin

pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan

menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman

untuk mengkategorikan data yang telah dikumpulkan melalui

indepth interview. Kategorisasi data dilakukan agar peneliti dapat

membahas permasalahan sesuai dengan issue-issue penelitian

yang telah disusun sebelumnya.
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